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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 

  ދިވެހިރާއްޖެ 

  

  ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ         
  
 :2016 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/108 

 :   އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް

:                  އަޙުމަދު ޝަމީމް  ނަން: *             / ކ. މާލެ ހ. މެރިންވިއު * ދާއިމީ އެޑްރެސް

:       A035025 ބަރ:* އައިޑީ ކާޑު ނަން   / ކ. މާލެހ. މެރިންވިއު  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް
  
  

 :   އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް

:                    މުޙައްމަދު ވަޙީދު  ނަން: *   /ކ. މާލ8540ެދަފްތަރު ނަންބަރު  * ދާއިމީ އެޑްރެސް

:        A027546 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ:*   / ކ. މާލެ  ގިނަވެލިމއ.  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް
  
:ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު *   :    1437ޖުމާދަލްއޫލާ  26 ތާރީޚް  1439މުޙައްރަމް  29 * ނިމުނު ތާރީޚް

  2017އޮކްޓޯބަރު  19                      2016މާރިޗު  09                     
                                           

  ު280ޔާ ނަންބަރު: ޤަޟިއްއިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/Cv-C/2013 
  ެސިވިލް ކޯޓު: ވިކޯޓު ނިންމ 
  ެމައްސަލައިގ :  ފައިސާ ހޯދުން  ބާވަތް
 : :          2013-02-10 ހުށަހެޅި ތާރީޚް  2015-12-17* ނިމުނު ތާރީޚް

  ަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް މައްސަލ  :ބެލި ފަ
ނޑިޔާުރ ޢަްބދުލްޣަނީ މުަޙއްަމދު   ޝުަޢއިބު ޙުަސއިން ޒަކަރިއްޔާ ނޑިޔާރުފަ      ޝުާޖޢު ޢުްޘާމން  ަފނޑިޔާރު    ފަ

 (ރިޔާަސތު)                                       

   ---- ----------------------------------------------------------------------------- 
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  ަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:ދ 

ނިންމާަފއިވަީނ ޤަޟިްއޔާ އެކޯޓުްނ  Cv-C/2013/280 ަންނބަރު ގެ ކޯޓު ިސވިލްމިއީ،             

(އައިޑީ ާކުޑ  ައޙްމަދު ޝަީމމް/ ކ.މާލެ،  ހ. މެިރންވިއުޝަރުޢީ އަދި ޤާޫނނީ ހަމަަތކާއި ޚިލާފަށްަކމަށްބުނެ، 

 : . މިޤަޟިއްާޔގައި، ޤަޟިއްޔާވާ ފައިަބލާފަރާުތން ުހށަހެޅުމުން  ގެ )A035025ންަނަބރު  އިސްިތއުނާފު ެއކެވެ

. ނަްނބަރުދުވާ ފާަރތަކީ ަރއް :  އައިޑީ ާކޑު(/ ކ. މާލެ، މަުޙއްމަދު ވަޙީދު  8540 ދަްފތަރު ަނންބަރު

A027546( .ެއެވ 

  

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ  
ެގ ޤަޟިއްޔާ  Cv-C/2013/280ސިިވްލ ކޯޓުގެ ަނންބަުރ ިއްސތިއުނާފް ިމުކރެވޭ  - 01         

/ މާލެ، މުޙަްއމުަދ  8540ދަްފތުަރ. ަންނަބރު ޤަިޟއްޔާއަކީ ޕޯޓަށް ބެިލިއރު، އެޝަރީޢަތް ިނމުނު ގޮތުގެ ރި 

ގެ ނަމުގައި ރަިޖްސޓްީރކުރެވިފަިއވާ  )A027546ވަޙީދު (ދިވެހިރައްިޔތެްއކަން ައންގައިދޭކާޑު ނަްނަބުރ: 

.ޑަބްލިުޔ.ޒެޑް ްޓރޭަޑރްސ ފިާހަރއިްނ ހ. މެ  ރިންިވއު / ައހްމަުދ ޝަމީމް ގެންޮގސްފައިވާ މުދަލުގެ އަގުގެ އެމް

ރުަލްއކަ ަހާހްސ ިތންސަޭތަކ ރ. (ެއްއމިލިއަން ހަތަ -/1,406,335ގޮތުގައި ދައްކަްނ ޖެިހ ުނދައްކައި ުހިރ 

) ިލިބގަތުމަށް އެދި އަޙްމަދު ޝަމީމް ގެ މައްޗަށް ުމަޙއްމަދު ވަޙީދު ދަޢުވާކުރުުމްނ ތިރީ  ސްަފސް ރުފިޔާ

  ެއްއަކމާއި، ފައިވާ ަޤޟިއްޔާލާބަ

"ދެންފަހެ، އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  ބައްލަވަިއ ުކރައްވާފައިވާ ޙުކުުމގައި، ޤަޟިްއޔާ އެ 

ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކޮށް، ނުކުތާތަކަށާއި، މިމައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް 

. ނަންބަރު ހ. މެރިންވިއު / މާލެ، އަހްމަދު ޝަމީމް  / މާލެ، މުޙައްމަދު ވަޙީދު  8540ގެ މައްޗަށް ދަފްތަރު

މިމައްސަލައަށް ޝަރީޢަތުްނ ހުށަހަޅާފައިވާ   )A027546(ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު ނަންބަރު: 

.ޒެޑް ޓްރޭޑަރސް ފި  ހާރައިްނ ބެލިއިރުގައި، މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އެމް.ޑަބްލިޔު

ރ. (އެއްމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ހަހާސް ތިންސަތޭކަ -/1,406,335އަހްމަދު ޝަމީމް ގެންގޮސްފައިވާ މުދަލަށް 

) ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާކަން މިމައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުން ޝަރީޢަތަށް  ތިރިސްފަސް ރުފިޔާ

ނޑައަޅައި،   ސާބިތުވާކަމަށް ކަ
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އިން  2015ޑިސެމްބަރ  17ދު ވަޙީދަށް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި މިއަދު މިފައިސާ މުޙައްމަ 

 06ފެށިގެން ކޮންމެ މަހަކު މަދުވެގެން އެމަހަކަށްޖެހޭ މިންވަރު މިކޯޓަށް ދައްކަމުންގޮސް، މިފައިސާ އެކުޖުމްލަ 

 އި" (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްކޮށް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށް އަޙްމަދު ޝަމީމަށް އަންގަ 

.ުޙކުމްކޮށްަފިއވާކަން    ެއަޤޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުުނ ގޮތުގެ ރިޕޯުޓން ެއނގެން އޮވެއެވެ

  
:  ސިވިލް އިްސވެ ބަޔާްނުކެރވުނު ގޮތުގެ މަތީން  - 02   Cv-C/2013/280ކޯޓްގެ ނަްނބަރު

 ަޤިޟްއޔާ އެ ފަާރތުން ގެ  އަޙުމަދު ަޝމީމް/ ކ.މާލެ،  ހ. ެމިރންވިއު ގުޅިގެން  ޔާގަިއ ޙުކުްމކުރުާމއިޤަޟިއް

ަހއިކޯޓުެގ ދިވެިހރާއްޖޭގެ މެދު  ަތކާ ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާ ަތއް ނުކުތާ އަްނނަނިވިއިސްތިުއނާުފ ުކރަުމން، 

.   ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްކާަފއިވެއެވެ

: ފުރަތަމަ *  އިސްތިުއނާްފކުރެވިފައިވާ މްައަސލައިގެ ޝަރީޢަތް ިނމުނު ގޮތުގެ  ނުކުތާއަކީ

ވާކޮށްފައިވާ ގައި، މުަޙއްމަދު ވީަޙދުގެ ފަރާތުން ހޯދުމަށް ެއިދ ދަޢު 3.2ަހގުަކރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ ިރޕޯޓްގެ ފާ

މަދު ަޝމީމް އެއަްބްސވެފައިވާކަަމށް ަކނަޑައޅުއްވައި، ދަޢުވާއަށް އުަޙމަދު ޝަމީމްގެ ފަިއސާއަށް އަޙް

ނުޑތަކާ ޚިލާފަްށ ކަމަށްއިޢުތިރާފް ިލޭބކަމަށް ސިިވލް ކޯޓުން ންިނމާފައިވަނީ، ާސބިުތކުރުމު  ބެުނ   ގެ މިންގަ

.    ހުށަހެޅި ުނުކތާއެވެ

މުދާ ގަތުމަށް އެކި ފަރާތްަތާކ އެކު ުކރެޭވ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ދަށުން،  * ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ:

ފަިއސާ ދޭްނ ގަންނަ ފަރާުތގެ މައްޗަށް ލާޒިމުްކރެޭވީނ މުދާ ފޮނުވަން އެުދުނަކްނ އެނޭގނެ ިލޔުން (ާޕރޭޗްސ 

) އިްނ ، އޯޑަރ) އަިދ އެމުދާ، ގަންނަ ފަރާތަްށ ޙަވާލުކުރެިވފައިވާކަން އެނގޭެނ ލިޔުން (ޑެލިވަީރ ނޯޓް

ނުކުތާ ެއހެން ގޮތަުކްނ ނަމަވެސް ޝަރީޢަތަށް ސާބިުތުކރެވިެގން  2ކަމަށްވާިއރު، ނުވަތަ މިދެްނނެވި 

. ކަމަށްވާިއރު، އެ ޤާނޫނީ ުއޞޫލާ ޚިލާފަްށ މައްސަލަ ިނންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ   ހުށަެހޅި ނުކުތާއެވެ

އިސްތިުއާނފްކުރެވިފައިވާ މައްސަލަިއގައި ދަޢުވާލިބޭ މުޙައްމަުދ  * ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ:

ގެ މަޖިލީަހށް ދޮގު މަޢުލޫމާުތ ހުށަހަޅާފަިއވާ ފަރާެތއްަކން ާސބިތުާވްނ ވަޙީދީަކ ަކނޑައެޅިގެން ޝަރީޢަތު

 ަމއްސަލަ ނިްނމާފައިވާއިރު، އަޙުމަދު ަޝމީމްގެ ފަރާުތން ެބލެންްސ އޮފް ޕްރޮަބބްލިޓީ" ގެ ދަށުން އޮތްއިރު، "

ދައްކާަފއިވާ ވާހަކަތަކަށް ބޮޑަށް ުބރަަދން ދޭންެޖޭހިއރު، އެކަަމށް ބެއްލެވުެމއްނެތި، މުަޙއްމަދު ވަޙީދު 

ިއާވ ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާ ސާބިުތުކރުމުގެ ހެކި ހުަށހެޅުމަށް އެންގުމުގެ ބަދަލުގައި، މުޙައްމަދު ވަޙީދު އެދިފަ 
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ގޮތުގެ މަތިން ސިވިލް ޯކޓުން ުޙކުުމުކެރއްވުމުގައި ޢަދުލުވެރިކަްނ ެނތިގޮސްަފއިވާކަމަށް ުބނެ ހުަށހެޅި 

.         ނުކުތާއެވެ

03-  : ޤަޟިއްާޔގެ ޝަރީޢަްތ ނިމުނު ގޮުތގެ  Cv-C/2013/280ސިވިްލ ކޯޓްގެ ނަްނބަރު

ފަރާުތން ގެ / ކ.މާލެ، ައޙުމަދު ޝަީމމް  ހ. މިެރންވިއުުކރުމަށް ޓަށާއި، އެޤަޟިްއޔާ ިއސްތިުއނާފު ިރޕޯ

ހައިކޯޓުެގ ޝަރީޢަތުެގ ދިވެހިާރއްޭޖގެ ގުޅިގެން ދެފަރާުތްނ  ތަކާއި، އެނުކުތާ ށާ ތަކަހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާ 

މަޖިލީހުގައި ދައްކާަފއިވާ ވާހަކައަށާއި، މަްއސަލަާއއި ގުޅުންހުރި ިލޔުންަތކަށް ަބލާިއރު ައްނނަނިވި ކަންތައްތައް 

  ތަށް ފާހަގުަކރެވެއެވެ.ޝަރީޢަ 

  
ސިިވލް ގެ ފަާރތުން އިސްިތއުނާފު ކޮށްަފއިމިވާ  އަޙުމަުދ ޝަމީމް :ތަމަ ކަމަކީ ފުރަ  - 3.1

 : މި މުޢާމަލާތާއި ގުޅިގެން ހަމަ މިޢަަދދަްށ ޤަޟިްއޔާގެ ުކިރން ހަމަ  Cv-C/2013/280ކޯޓްގެ ަންނަބރު

ގެ މައްޗަށް ކުރީގެ މަދަީނ ކޯޓުގައި ުކިރ ޝަމީމްައުޙމަދު ގެ ފަރާުތން މުޙައްަމދު ވަޙީދުފަިއސާ ހޯުދމަށް 

ަޤޟިއްޔާ ބައްަލވައި ުޙކުމް ުކަރއްވާަފއިވާަކމާއި،  MC/2008/434ދަޢުވާއަކާއި ގުޅިގެން އެކޯޓުގެ ަންނަބުރ: 

ރ. (ެއއްމިލިައން ަހތަރުލައްކަ ަހހާސް ިތްނަސތޭކަ ިތީރްސަފްސ -/1,406,335މި ، އެ ޤަޟިްއާޔގެ ޙުކުމުގައި

) އަ  އަްށ ދަްއކަންެޖހޭ ފަިއާސއެްއ ކަަމށް  ުމަޙްއމަދު ވަޙީދު ީކ، އަޙްަމދު ޝަމީމްގެ ފަރާތުން ރުފިޔާ

ަކނޑައަޅުއްވައި، އެ ަޤޟިއްޔާގެ ުޙކުމް ުކެރއްވި ާތީރުޚން ފެށިގެން، ެއމަހަކު ޖެހޭވަރު ެއމަަހުކ 

) ަމސް ދުވަުހގެ ތެރޭގަިއ އެފަިއސާ ދަްއކާ ޚަލާްޞުކުރމަ 12ދައްކަުމންޮގްސ،  ައްށ  ައޙުމަދު ޝަމީމްށް (ާބރަ

  އަންގަވާ ުޙުކމް ކުރައްވާަފއިވާކަމާއި، 

 : ގެ ފަރާތުން  ައުޙމަދު ޝަމީމްޤަޟިއްޔާ،  MC/2008/434އަދި މަދަނީ ކޯޓުގެ ނަްނަބރު

 :  HC-A/47/2010ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓުަގިއ އިސްިތއުނާުފ ކުރުމުން، ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓުގެ ނަްނަބރު

 MC/2008/434މަދަީނ ކޯޓުގެ ަނނަްބުރ: ިއސްތިުއނާފު ަބއްަލވައި،  ޤަޟިއްާޔގެޤަޟިއްާޔިއްނ އެ

 ަކނަޑއަޅުއްވަިއ އެ ކަމަށްގުޅުމެއް ނެތްގޮުތގައިޤަޟިއްޔާގަިއ ޙުކުމް ުކަރއްވާފައިވަނީ ކޮށްފައިވާ ަދޢުވާއަށް 

 HC-A/47/2010: ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުގެ ަންނަބރުޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިްލ ުކަރއްވާފަިއވާކަން 

.ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ިނމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުން ެއނެގން ޮއންނަ    ކަެމވެ
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ގެ ފަރާުތްނ  އަޙުަމދު ޝަމީމްދިވެހިާރއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މިާހރު  :ކަމަކީ  ދެވަނަ  - 3.2

: އިސްތިުއނާުފ ކޮށްފައިވާ  ގެ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޤަޟިއްޔާގައި  Cv-C/2013/280ސިވިލް ކޯޓްެގ ނަނަްބރު

.  ފައިވާ ދަޢުވާގެ ޞީޣާގައިފަރާުތން ކޮށް  ނޑުގެ ނަމުގައި ރަިޖސްަޓރީ ކޮށްފައިާވ އެމް. ޑަްބިލޔު ވަނީ، "ައުޅގަ

. ޓްރޭާޑރސް ފިާހަރިއން ދަޢުވާލޭިބ  ގެންގޮސްފައިވާ މުދަލުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި މިއަާދިއ  އަޙުމަދު ޝަމީމްޒެޑް

ރ. (އެްއމިލިއަން ހަތަރުަލއްކަ ހަާހްސ ތިންސަޭތަކ -/1,406,335ހަމައަށް ަދްއކަންެޖހި، ުނދައާްކއޮތް 

ނަޑއަށް ދްައާކފައިނުވާތީ، މިބުެނވުުނ  އަޙުމަުދ ޝަމީމްތިރީސްަފްސ ރުފިޔާ)، ދަޢުވާލިބޭ  އަޅުގަ

އެކީ އެްއަފަހާރ  ިތްނސަޭތކަ ތިރީސްފަސް ރުިފޔާ) ރ. (ެއއްިމލިއަން ހަަތުރލައްކަ ަހހާސް-/1,406,335

ނޑު ދަމްައުޙމަދު ޝަމީހޯދުމަށް    ުޢވާކުރަމެވެ." މިފަދައިންކަުމގައި ފާހަގަކުރެވޭިއރު،ގެ މައްޗަށް ައޅުގަ

ގެ ފަރާުތްނ ދައްކާފައިވާ  އަޙުަމުދ ޝަމީމްސިވިްލ ކޯުޓގައި ޖަވާބުދެމުްނ  އެދަޢުވާއަށް

ައޙުަމދު އާިއ  ުމޙައްމަުދ ވީަޙދުގެ ފަރާުތން ކޮށްފައިާވ ދަޢުވާއަށް އިންާކުރޮކށް، މުޙައްމަދު ވަޙީދުވާހަކައިގައި، 

އާއި ދެމެދު ދަޢުވާގައި ބަާޔންޮކށްފައިވާ މުޢާމަލާތާއި ގުޅިގެން އެއްަބސްވުެމްއ ވެފައިވާނަމަ  ޝަމީމް

ގެ ފިހާަރިއން މުދައު ފޮނުވައި ދިުނމަްށ މުޙައްމަދު ވަޙީދުއެއެްއަބސްވުެމއް ހުށަހެޅުމަށާއި، އަދި ޭއގެ އިތުުރން 

އަށް  ައޙުމަުދ ޝަމީމްނެ ޕާޭޗްސ އޯަޑރ ތަކާއި، އެމުަދއު އެދިފަިއވާކަން އެނގޭ އަޙުމަުދ ަޝމީމް

ގެ ފަރާތުން ބުެނ، ައުޙމަދު ޝަމީމްަރއްުދުކރެވިފައިވަާކން ައްނގައިދޭ ޑެލިވަރީ ނޯޓުތައް ހުށަހެޅުމަށް އޭެދކަމަށް 

  އެބީަދިއން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލްީސތަކުަގއި ވާހަކަ ދައާްކފައިވާއިރު، 

: ންމެ ފުރަަތމަ ޝަރީޢަުތން ަބއްލަވާފައިވާ މި މުޢާމަލާތާއި ގުޅިގެން އެ މަދަނީ ކޯޓުގެ ނަްނބަރު

434/MC/2008  ްގެ  2008ާމރޗް  17ޤަޟިއްޔާގައި ައޙްަމދު ޝަމީމް ދީފައިވާ ދެ ބަާޔނުގެ ެތެރއިނ

ނުޑ ިޙއްާޞވާ ކުންފުްނެޏއްކަމުގައިވާ ބަާޔނުގައި، "...   ކީަބލާ މޯލްޑިވްސް ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ފައިސާއަކީ އަޅުގަ

" ނަަމަކށް ިކޔާ ހޮަޓލަށް ގެންޮގސްަފއިވާ ަތކެތީގެ  ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑް ިކޔާ ކުންުފންޏަުކްނ ިހންގި "ާޖފަތް

.   އިން ުބނެފަިއވާކަމާއި،ދަމިފަ "އަގުގެ ފައިާސއެވެ

  އަުޙމަދު ޝަމީމްޤަޟިއްާޔ ގައި  MC/2008/434މަދަީނ ކޯޓުގެ ނަނަްބުރ: އަދި 

ގެ ގާތުގަިއ މުޙައްމަދު ަވޙީދުއެމުާދ ހޮޓަލަށް ފޮނުވައިިދނުމަްށ "ުނގައި، ގައި ދީފައިވާ ބަޔާ  2008މާރޗް  25

ނޑުގެ މުވައްޒަުފންޮގސް އަނަގަބހުންނެވެ. ނޑާއި އަޅުގަ އޭރު އަޅުަގނޑު މިމުދަލަކީ  އެދުނީ އަޅުގަ

ނޑު ެއދުީނ ގެ ގާތުގައި ުބނެފަެއްއ ނުވާެނއެވެ. އަމުޙައްމަދު ވީަޙދުކޮމްޕެީނައުކްނ ޒިންމާވާ ެއއްެޗއްކަމަށް  ޅުގަ
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ތަކެތި ހޯދުމަށް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާުތްނ މި" އަދި ހަމަ އެަބޔާނުގައި، ""ޖާފަތް" ހޮަޓލަށް ތަކެތި ފޮނުވުމަށެވެ.

.މުޙައްމަދު ަވޙީދަ އަދި މުދާ ދިނުމަށް އެދުނުއިރު، ިމަކމުގައި ޒިންާމވާނެ  ށް ިލޔުެމއް ފޮނުވާަފެއއް ނުވާނެއެވެ

  ކަާމއި،ފައިވާކަން ާފހަގަކުރެވޭ " ިމފަދައިން ބުނެ ފައެއް ނުވެއެވެ.ވަކިފާަރތެއްެގ ވާހަކަެވސް ދެކެވި

މުޙައްމުަދ ނަކަުލުކރެުވނު ޢިބާރާތްަތކަށް ބަލާިއުރ، ާވލާ ދެވުނު ދެ ބަާޔނުްނ ިއސްވެ ޙަ

 ފަހުން ފައިސާ ދަްއާކގޮތަށް މުދައު  ައުޙމަދު ޝަމީމްގެ ދަޢުވާގައި ބަާޔްނކޮށްފައިވާ ފިާހރަިއން ވަޙީދު

އެމުދައު ގެންިދަޔއީ ލިޔެކިޔުުމން އެދިގެްނ ނޫންަކމާއި، އަދި މުދަުއ ލިބުމުްނެވްސ ، އިވާކަމާއިގެންޮގސްފަ

ޢާމަލާްތ މު، ނުވާކަާމއިލިުޔމެއްލިޔެ ޮސިއޮކށްފައި މުދައު ިލުބނު ކަމުގެ މައްޗަށް އެްއވެސް ބާވަެތއްގެ

  ޭގަކމާއި، ގެ ބަުހން ސާުފކޮށް އެނައޙުމަދު ޝަމީމްްނކަން ކޮށްފައިވަނީ އަނގަބަހު 

ގެ ދަޢުވާގައި ބުނެފަިއވާ މުޢާމަލާތާއި ގުޅިގެން ދެފަރާތުގެ މުޙައްމަދު ަވޙީދުއެހެންަކމުން 

އަޙަުމުދ ދެމެދުގައި އްެއަބސްވުެމްއ ވެވިފައިވާނަމަ، އެ އެއްބަސްުވން ުހށަހެޅުމަށާއި، މުދަލާއި ގުޅިގެން 

އަށް މުދާ  ައޙުމަދު ޝަީމމްޕާޭޗސް އޯޑަރ ފޮނުވާފައިވަާނމަ އެތަކެިތ ހުށަހެޅުމަާށއި، އަދި  ޝަމީމް

ުބެނފައިވާ ުބނުަމީކ  ައޙުމަދު ޝަމީމްަރއްުދުކރެވިފައިވާނަމަ، ެޑލީވަރީ ނޯޓުަތއް ހުަށހެޅުމަށް އެދޭކަމަްށ 

.އެތަކެތި ވުޫޖދުގައި ނުވާކަން ެއނގިުހެރ ދައްކާަފއިވާ ވާހަކެައްއކަްނ    ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  
އަޙުމަދު ކޮްށފައިވާ ކޯޓުގެ މިޤަޟިއްޔާ ިއސްތިުއނާފުދިވެހާިރއްޖޭގެ ހައި ތިންވަނަ ކަމަކީ:  - 3.3

ގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހާިޒުރވުމަށްޓަކައި ބަަދުލ މުަޙއްމަދު ވަޙީދު ގެ ފަރާުތްނނާއި ިއްސތިުއނާފު ރައްދުވާ ޝަމީމު

ޤަޟިއްޔާެގ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުެއހުމެްއ ބޭއްވުމުން، މައްސަލާަގިއ ވާ ފަރާތްތައް ހާިޒުރކޮށް މިސާފައި ހަމަޖައް 

ުދގައި ިހނގާފައިާވ މި ދެފަރާތުގެ ދެމެ  ޞީގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ހާިޒރުކޮށްފަިނމަ،ަޝޚު ހިމެނޭ ޚަްޞމުން 

ކަަމށް ވެގެންދާނެ  ފަހިޤާއިމުްކުރމުގެ މަގު ޙަީޤޤަތާ ހަަމއަށް ވާޞިލުވެވި، މިމަްއަސލާގައި އިްނާސފު މުޢާމަލާތުގެ

ނޑިޔާރުްނގެ މަޖިލީހަްށ ެފނުުނ ހިނދު، ަމއްސަާލގައި ހިމެޭނ އަޞްލު ދެފަރާތް ަޞްޚީސ  މަްއސަލަ ބެިލ ފަ

އޮކްޓޯަބރ  09މިޤަޟިއްާޔާއއި ގުޅިގެން އެގޮތުން  ހާިޒުރޮކށްފައިވާކަމާއި، ގޮތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް

ގައި ޭބްއވުނު ޝަރީަޢތުގެ  2017ބަރ އޮކްޓޯ  17ބޭއްުވނު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުެއހުމަށާިއ ގައި  2017

 މުޙައްމަުދ ވަޙީދު އާއި އްިސތިުއނާފު ރައްދުާވ އަޙުމަުދ ޝަމީމުމައްސަލަ ިއްސތިުއނާފުކުރާ  އަޑުއެުހމަށް
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ހާިޒރުކޮށް ަޝރީޢަުތްނ ސާފުުކަރންޭބުނންިވ ކަންަތއްަތކާއި ގުޅޭގޮތުން ދެފަރާާތއި ުސވާލުކޮށް 

  ސާުފުކރެވިފަިއވާކަމާއި،

ިމ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މުޢާމަލާތް ކޮށްަފއިވަނީ ިލޔިެކޔުމެއް އޮވެގެން ނޫންކަާމިއ، އެގޮތުން 

ގޮސް ުމާދ ފިހާރަައށް ގެ މުޙައްމަދު ވަޙީދުނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާުތން ފޮނުވާ މުވައްޒަފުން  އަޙުމަުދ ޝަމީމް

މުޢާމަލާތުގެ މާިއ، ކަްސަފއިވާމުދާ ދޫކުރަމުން ގޮ  މުޙައްމަދު ވަޙީދުދިނުމަށް ެއުދމުްނ އެ ެއޭދ ފަދައަކުން 

ފަިއާސ  ،ފަހުންނަމަެވްސ ، ަފިއސާ ަދްއކަމުން ައއި ކަާމއި ގެ ފަރާުތން ަބާރބަރަށް ައުޙމަދު ޝަމީމްުކރީކޮޅު 

ދަްއކަންވެަފއިުހރި ބައެްއ ފައިސާ ެދއްކުމުގެ ގޮތުން ދެއްކުމުގަިއ މައްސަލަަތްއ ކުރިމަތިާވްނ ފެށިކަމާއި، 

ކް ދޫކޮށްފައިެވްސ ފަސް ެޗކް ބަުއްނސްވުާމ ގުޅިގެން ާބކީ ުހިރ ފަިއާސއަށް ޗެ  ދުޫކރި  އަޙުމަުދ ަޝމީމް

ނުވާކަމާއި، ބައުްނސްވި ފަްސ ެޗަކީކ ސްޓޭޓް ެބންްކ އޮފް ިއންޑިޔާގެ ަފްސ ެޗކް ަކމާއި، ެއޗެްކތަކުެގ 

ކަމާއި، މި ފަްސ ޗެުކެގ ، 174741، 910812، 0958781، 0958791، 254813ންަނަބރުަތަކީކ: 

) ކަާމއި، މިކަްނތައްތަާކމެދު 604377/- އަީކ ޖުމްލަ ރ. (ހަލަްއކަ ަހތުަރާހްސ ިތްނސަޭތކަ ހަތްދިހަ ހަތްރުިފޔާ

  އާއި ދެމެދު ެއއްވެސް ޚިާލެފއް ނެތްކަމާއި، ައުޙމަދު ޝަމީމްާއއި  މުޙައްމަދު ވަޙީދު

 މުަދ ވަީޙދުުމޙައްގެ އަތުްނ ައުޙމަުދ ޝަމީމު އުފެިދފައިވަނީ މި ދެަފރާތުގެ ދެމެދުގައި ިޚލާފު

) -/1,406,335ހޯދުމަށް ދަުޢވާކުރާ  ރ. (އެްއމިލިއަްނ ހަތަރުަލއަްކ ހަާހްސ ިތްނސަޭތކަ ތިީރސްަފްސ ުރފިޔާ

  ގެ ޖުމްލަ ޢަދަދާމެދުގައި ަކން ޝަރީޢަަތށް ފާހަގުަކެރވިފައިވާކަމެވެ.

  
3.4 - : ކޮށްފަިއވާ  މުޙައްމަުދ ަވޙީދުއަށް ަރއްދުވާގޮތަށް  އަޙުމަދު ަޝމީމު ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ

ރ. (ެއއްމިލިައން ހަތަރުަލއްކަ ަހާހްސ -/1,406,335ހޯދުމަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ފަިއސާގެ ޢަދަދަކީ  ދަޢުވާގައި

) ަކމާއި، މިފައިސާގެ ތެެރިއން އިސްެވ ބަާޔްނުކރެުވނު ފަސް ޗެކުެގ  ތިންސަތޭކަ ތީިރްސަފްސ ރުފިޔާ

 މުޙައްމަދު ވަީޙދު އަކީ  ތޭކަ ަހތްދިހަ ހަްތުރފިޔާ)ރ. (ހަލަްއކަ ހަތުަރހާސް ިތންސ604377ަ/-ޖުމްލައަށްވާ 

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ  އަޙުމަުދ ޝަމީމް ްއަކންޖެހި ނުެދއްކިވާ ފަިއާސކަމަށްއަށް ދަ

  މަޖިލީހުގައި އިޢުތިރާފުވެަފއިވާކަމާއި، 

 ޓުމުގެ ގޮތުންގެ ފިހަާރިއްނ މުދާ ދޫުކުރމަށްފަހު ިހާސބު ބެލެެހއް  މުޙައްަމދު ވަޙީދުއަދި 

ތުގެ މަޖިލީހަްށ ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ޝަރީޢަދިވެހާިރްއޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފޮތުގެ އަޞްލު  އަިއސްަފއިވާ ނޯޓުުކރަުމން



 HC-A/108/2016 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ 
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." މިފަދައިން ިލެޔ ިހާސުބ ޢަދަދެއްގެ ކަިއރީަގއި، ޞަފާްޙެއއްގައި  އެފޮތުގައިވާ ވަކި "މިއީ ރަގަޅު ިހާސބެކެވެ

ގެ އަތުން ިލޔެފައިވާ ޢިބާރާެތއްކަމަށާއި،  އަޙުަމދު ޝަމީމްކުމަށްަފހު، އެއީ ޮސއިކޮށްފައިާވ ޢިާބރާތެްއ ދެއް

ކޮްށފައިވާ ޮސިއ  ައުޙމަދު ޝަމީމްއެޢިބާރާުތގެ ތިރީގައިވާ ޮސޔަކީ، އެފޮތުަގއިވާ ހިސާބު ރަގަޅުކަމުގެ މައްޗަށް 

 އަޙުމަދު ޝަީމމްގެ މަޖިލީހުގައި ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތު ުބނުމާ މުަޙްއމަދު ވަޙީދުކަމަށް 

ގެ ޖަވާބުގައި، އެފޮުތގައި އެވީަނ އެިހާސބު ރަގަޅުކަމުގެ މައްޗަށް ައްޙމަދު ތަކުއާއި ުކރިމަތިކުިރ ސުވާލު 

ދިވެިހރާއްޭޖގެ ަހއިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގަިއ  ައުޙމަދު ޝަމީމް ޝަމީމް ލިެޔ ސޮއިކޮށްފިައކަމަށް

ވާލާ ދެވުުނ ފޮތުގައި ދެފާަރތުން އެ ޢަދަދެއްގެ މައްޗަށް އެްއބަްސެވ ރެވޭކަާމއި، ޙަކު ސްެވފައިވާކަން ފާހަގަ އެްއބަ 

 ރ. (އަށްލައަްކ ފަންސަީވްސހާސް ނުަވަސތޭކަ ފަންާސސް އަށްރުފިޔާ)825'958/-ޮސއިކޮށްފައިާވ ޢަދަދަކީ 

.   ކަން އެނގެްނ އޮްނނަކަމެވެ

  
3.5 - : ިއސްވެ ަބޔާްނކުރެުވނު ފަްސ ޗެކް،  ދޫކޮށްަފިއވާ އަޙުމަުދ ޝަމީމް ފަސްވަނަ ކަމަކީ

ދެީމުހްނ އާއި  ައޙުމަދު ޝަީމމްއާއި  މުޙައްމަދު ވަޙީދުއޭނާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ިއްސެވ ބަާޔްނުކރެުވނު ފަދަިއން 

ރ. (އަށްލައްަކ ފަންސަީވްސހާސް ނުަވަސތޭކަ ފަްނާސްސ 825'958/-ތިެބ ިހސާބު ެހދުމަށްފަހު،  އެއްތާކު

) ައކީ އެހާަތނަ އަށް ދައަްކންޖެހި ުނދެްއކިވާ  މަުޙއްމަދު ވަޙީދު ގެ ފަރާތުން  އަޙުމަދު ޝަމީމްްށ އަްށރުފިޔާ

ގުޅޭ ފޮތުގައި ޮސިއކުރުވުމަށްފަުހަގއި ގެން މުޙަްއމަދު ވަޙީދުލައްވާ  އަޙުަމދު ޝަމީމްޖުމްލަ ޢަދަދުކަަމށް 

އެަފދައިން ިހާސުބ ، ުނވާކަމާއިއޭގެ ފަހުން މިދެީމހުންގެ ދެމެުދގައި ވިޔަފިާރ މުޢާމަލާތް ހިންގާފައި ކަމާއި، 

  ގެ ފަރާުތން ދެަފަހރެއްގެ މަިތން  އަޙުމަުދ ަޝމީމްޗެކް ޫދުކރުމަށްފަހު،  5ހެދިފަހުން، އަދި އެ 

) ދައްކާފައިވާކަމާއި، ެއޫނން އެހެން ފިައސާެއއް ދައްކާަފއިނުާވކަމްަށ 30'000/- ރ. (ތިީރްސހާސް ރުފިޔާ

.ދެފަރާުތންެވސް އެްއަބްސވެފައިވާކަން ފާ   ހަގުަކރެވެެއވެ

  

: އިސްިތުއނާފު ކޮށްަފއިމިވާ  ހަވަނަ ކަމަކީ: - 3.6   ިސވިލް ކޯޓްގެ ނަްނބަރު

280/Cv-C/2013 ި434މަދަީނ ކޯޓުގެ ންަނަބުރ: ެވްސ އަދި  ޤަޟިއްޔާގައ/MC/2008  ިޤަޟިއްޔާަގއ 

  އަުތްނ  ޝަމީމްއަޙުމަދު ދަޢުވާ ކޮށްފައިވަނީ،  މުޙައްމަދު ވީަޙދުގެ މައްޗަށް  އަޙުަމދު ޝަމީމްވެސް 

ރ. (އެްއިމލިއަން ހަތަރުަލއްކަ ަހާހްސ ތިްނަސތޭކަ ިތީރްސފަސް ރުިފާޔ) ހޯދުމަށަްކން -/1,406,335



 HC-A/108/2016 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ 
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 ދަޢުވާ ކޮްށފައިވާ އެ ަޢދަދު ގެެންސފައިވާ  ުމަޙއްމަދު ވީަޙދު ހުށަހެޅިފައިވާ ލިުޔންތަުކްނ އެނެގން ޮއންާނތީ، 

 އަށް ަޝީރޢަތުން އެންުގމުން، ެއ ޢަަދދު ގެނެސްަފިއވާ  ވަޙީދު  ުމޙައްމަދު ގޮތެއް ަޝީރޢަތަށް ސާފުޮކށްދިނުމަށް 

  ގޮތަކީ، އިސްވެ ބަާޔންކުރެުވުނ ފޮތުގައި ދެމީހުްނ އެއަްބްސވާ ޢަދަދުކަމަށް ނޯޓުޮކށްފައިވާ 

) އާއި، 825'958/-  އަޙުމަުދ ަޝމީމްރ. (އަށްަލއްކަ ަފންސަީވްސާހްސ ނުަވަސތަޭކ ފްަނާސްސ އަްށުރފިޔާ

ރ. (ހަލަްއކަ ހަަތުރާހސް ިތްނަސތޭކަ ހަތިްދަހ 604377/-ަކމުގައިވާ ޢަދަދު ކުގެ ޖުމްލަޗެ 5ކޮށްފައިވާ ދޫ

( ރ. 30'000/-މަތިްނ ދައްކާފައިވާ  ެއއްކުރުމަށްަފހު، އަންނަ ޖުމްލައިން އަޙްަމދު ޝަމީމް ދެފަހަރު ހަތްރުފިޔާ

) އުިނކުރުުމްނ ބާކީ ައްނނަ ޢަދަދު ކަމަށް  ުބނެފައިވާިއުރ،  ވަޙީދު މުޙައްމަދު (ތިީރްސާހްސ ރުިފޔާ

  ދޫކޮށްފައިވަނީ، ދެީމހުން އެއްާތުކ ތިބެ ިހާސބު ެހދުމަށްފަހު،  އަޙުމަުދ ަޝމީމްޗެކް،  5ބަާޔްނކުރެވުުނ 

-/958'825( ގެ  އަޙުމަުދ ަޝމީމްއަކީ،  ރ. (އަށްަލއްކަ ަފްނސަވީސްާހްސ ނުަވަސތޭަކ ފަްނާސްސ އަްށުރފިޔާ

ހިފައިވާ ޖުްމލަ ޢަދަދު ަކމަށް އެްއަބްސވުމަށްފަހު ެއފައިސާ ެދއްުކމުގެ އަށް ދޭންޖެ  ުމަޙއްމަދު ވަޙީދު ފަރާުތން 

ޗެކް ޫދކޮށްފަިއވަނީ، އިްސެވ  5ބުެނފައިވާ ބުނުާމއި ގުޅިގެން، އެ  އަޙުމަދު ޝަމީމްކަމަށް  ގޮތުން

 އިވާީތާއއި،އެއްބަސްވެފަ ވެސްުމަޙއްމަދު ވަޙީދު  ބަާޔްނކުރެވުުނ ޢަދަދުގެ މައްޗަށް ިހާސބު ހެދުމަށްފަހުކަމަށް

ފީާރގެ ފަހުން ފައިސާ ދަްއާކގޮތަށް ވިޔަ  އެފަދަިއން ިހާސބު ެހދުަމްށފަހު، އޭގެ ފަހުްނ މި ދެފަރާތުގެ ދެމެުދގައި

ރ. 825'958/-އެއްވެސް ުމޢާމަލާތެއް ިހންގާފައި ުނވާނެކަމަށް ެދފަރާުތންެވްސ އެއްބަސްވެފައިވާތީއާއި، 

)(އަށްލަްއަކ ފަންސަީވސްާހސް ނުަވސަތޭކަ ފަ  ގެ ފަރާުތްނ  އަުޙމަދު ޝަީމމް އަކީ،  ްނާސްސ އަށްރުފިޔާ

  ގެ ފަރާތުްނ  އުަޙމަދު ޝަީމމްއަށް ަދއްަކންޖެހޭ ުޖމްލަ ޢަދަދުަކމަށް އެްއަބްސވުމަށްފަހު،  މުޙައްމަދު ވަޙީދު

-/000'30 ( ަމުދ ައޙު އެއަްބސްެވފައިވާތީ، މިހާރު  މުޙައްަމދު ވަޙީދުދަްއކާފައިވާކަމަްށ ރ. (ތީިރްސާހްސ ރުފިޔާ

ރ. (އަްށަލއްކަ 825'958/-އަށް ދަްއަކންޖެހޭ ޖުމްަލ ޢަދަދަކީ ިމ  ުމަޙއްމަދު ވަޙީދު ގެ ަފރާުތން  ޝަމީމް

(  ރ. (ިތީރްސހާސް ރުިފާޔ)30'000/-ގެ ތެެރިއން  ފަންސަވީސްާހްސ ނުަވސަޭތކަ ފަްނާސްސ އަްށރުފިޔާ

) ނުަވސަ  ރ. (ަހތްލައްކަ ނުަވދިހަ ފަސް ާހސް 795'958/-އުިނުކުރމުން ބާކީވާ  ޭތކަ ފަްނާސްސ އަށް ރުފިޔާ

   ފާހަގުަކރެވެއެވެ.  ަކން 

ބަާޔްނުކެރވުނު ަސބަބުަތއް އެފަދަިއްނ  ނުކުތާތަކުަގއިވީމާ، އިސްވެ ފާހަގުަކރެވުނު ެއންމެހަިއ 

: ުހރުމުން،  ޤަޟިއްޔާގައި ުކރައްވާފައިާވ ުޙކުމަށް ަބަދުލ  Cv-C/2013/280ސިވިލް ކޯްޓގެ ނަްނަބރު

  އެވެ.ާޔުރްނނަށް އިއްތިފާުޤވެވިފައިވެމަށް މިޤަޟިްއޔާ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ހައިކޯުޓގައި ބެލި ަފނޑި ގެންނަންޖެޭހކަ 



 HC-A/108/2016 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ 
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ދެންފަހެ، އިސްވެ ފާހަަގުކރެވުނު ުނުކތާތަކުގައި ަބޔާނުްކރެުވުނ އެންެމހަިއ ަކންތައްަތކަށް 

 Cv-C/2013/280ންަބުރ: ސިވިްލ ކޯޓްގެ ނަ ޝަރުޢީ ައިދ ޤާނޫނީ ަހމަތަކުގެމަތިން ރިޢާޔަްތުކރާއިރު، 

:ހ. ެމރިންިވއު / ައޙްމަުދ ޝަމީމު ( ޤަޟިއްޔާގައި  ގދ.ިތނަޫދ/ ފަރާުތން  ) ގA035025ެދ.ރ.ކާޑު ަންނަބރު

: ުމޙައްމަުދ ވަޙީދު ގެޒަމާނީ ރ. (އެްއމިލިައްނ -/1,406,335 ށް) އA027546ަ(ދ.ރ.ާކޑު ނަްނބަރު

ދައްކަންޖެޭހކަން ޝަރީޢަތަށް ާސބިތުާވކަމަްށ  ހަތަރުލައްކަ ހަާހްސ ތިްނަސތޭކަ ިތރީސްަފސް ުރފިޔާ)

ނިޑޔުާރްނެގ ލްކަމަށް ިމޤަޟިއްޔާ ިދވެިހާރއްޖޭަކނޑައަޅުއްވާ ުކރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ާބޠި ގެ ހައިކޯޓުގައި ބެލި ފަ

ޤަޟިއްޔާެގ އިސްތިުއނާފާއި  Cv-C/2013/280ސިވިލް ކޯޓްގެ ނަންބުަރ: އިއްތިފާޤުން ަކނޑައަަޅއި، 

ުމޙަްއމަދު ހުށަހެިޅފައިވާ އެންެމހައި ލިުޔންަތކަށާއި،  ރާއްޖޭގެ ަހއިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށްގުޅިގެން ދިވެހި 

ުމޙައްމަުދ ޝަރީަޢތުގެ މަޖީިލސްތަކުގަިއ ދައްކާަފއިވާ ވާހަކައަށް ަބލާިއރު،  ވަޙީދު ާއއި އަޙުމަދު ަޝމީމް

ރ. (ހަތްލަްއކަ ނުވަިދހަ ފްަސ 795'958/-ކީ މިހާރު ަދއަްކންޖެހޭ ުޖމްލަ ޢަދަދަ އަޙުމަދު ޝަީމމްއަށް  ވަޙީދު

) ކަން، ޝަރުޢީ ައދި ޤާޫނނީ ހަމަތަކުެގމަތިން ޝަރީޢަަތށް  ާހސް ނުވަސަތޭކަ ފަްނާސްސ އަށް ުރފިޔާ

       މިއަދުްނ އަށް ލިބިިދނުމަށްޓަަކއި  މުަޙްއމަދު ވަޙީދު ާސބިތުވެއްެޖަކމަށް ަކނަޑއަޅައި، މިފަިއސާ 

ނުވަިދަހ  ރ. (ިތްނލައްކަ 397'979/-ކު ގެން މްަސ ހަމަކޮްށ ޮކންމެ ަމހަ ފެށި )2017އޮކްޓޯަބުރ  19(

 02ހަތްާހސް ނުަވަސތޭކަ ހަތްިދހަ ނުވަރުފިާޔ) އަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއް ސިވިލް ކޯޓަށް ދަްއަކމުންގޮސް 

 ( ށް ައންގައި، އަ އުަޙމަދު ޝަމީމްަމްސ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިަފއިސާ އެްއކޮށް ދައްކާ ޚަާލްޞކުރުމަށް (ދެއެއް

.ނޑިާޔުރންގެ އިއްތިާފޤުން ޙުކުމްދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓުގައި މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ފަ    ޮކށްފީމެވެ

  

 


